
 HISTORIA KLASA 5 
                                                                                 (10.06.2020) 
Temat:  Czasy Kazimierza Wielkiego.

I. Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku „Wczoraj i dziś” klasa 5 ze stron 203 - 207. 

II. Proszę uzupełnić i przepisać do zeszytu.

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych,
a „F” – przy fałszywych.
Kazimierz Wielki był ostatnim przedstawicielem dynastii Piastów.Panował w XIV wieku. P F
Był koronowany w Gnieźnie. P F
Kazimierz Wielki prowadził wiele wojen. P F
Akademia Krakowska została założona w 1364 roku. P F
W Akademii Krakowskiej mogły studiować również kobiety. P F
Przyczyną założenia Akademii Krakowskiej był brak wykształconych urzędników w Polsce oraz 
wysokie koszty studiów za granicą. P F
Nauka w Akademii Krakowskiej odbywała się w języku polskim. P F
Średniowieczne zamki budowane były w trudno dostępnych miejscach. P F
Uczta u Wierzynka było to spotkanie władców europejskich z Kazimierzem Wielkim. P F

Uporządkuj materiały tak, aby  najwyżej znajdowały się działania, które uważasz za najważniejsze.

 Zawarł pokój z nowym władcą Czech – Karolem IV. Zrzekł się praw do Śląska, a w zamian król 
czeski zrezygnował z pretensji do polskiej korony.
W 1343 roku zawarł w Kaliszu pokój wieczysty z Krzyżakami. Krzyżacy oddali Polsce Kujawy i 
ziemię dobrzyńską, natomiast zatrzymali Pomorze Gdańskie, ale jako wieczystą jałmużnę, czyli 
darowiznę, króla polskiego. 
Skłonił książąt mazowieckich, by złożyli mu hołd lenny. 
Przyłączył Ruś Halicko-Włodzimierską do Królestwa Polskiego. 
Zorganizował zjazdów europejskich monarchów w 1364 roku w Krakowie. 
Za jego panowania założono w Polsce ponad 130 nowych miast i blisko 1000 nowych wsi. 
Nadawał polskim miastom przywileje, które wspomagały rozwój miejscowego kupiectwa i 
rzemiosła. 
Powołał urzędy centralne, aby sprawnie zarządzać państwem. 
Przeprowadził reformę pieniądza. 
Ustanowił jednolite prawo obowiązujące na terenie całego królestwa. 
Nakazał wznieść ponad 50 zamków mających tworzyć linię obrony granic państwa, a ponad 30 
polskich miast zostało otoczonych murami obronnymi. 
W 1364 roku założył Akademię Krakowską. 

   Praca domowa. 
 Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania  1 - 7 ze stron 110 – 112. 
Kontakt: marzeda.m@wp.pl
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